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Hotărârea nr. 116/07.08.2017 

cu privire la aprobarea 

suplimentării numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concurs în 
sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat - septembrie 2017  

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 216/31.07.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii privind suplimentarea numărului de locuri și temele de cercetare scoase la 
concurs în sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat - septembrie 2017; 

Conform art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a 
art. 30 alin 2 din Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de 
doctorat, a art. 39 alin 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea suplimentării numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concurs în 
sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat - septembrie 2017, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

mailto:senat@ase.ro


Anexa HS nr. 116/07.08.2017 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

Temele de cercetare şi numărul de locuri suplimentare scoase la concurs 

pentru admiterea la studii universitare de doctorat 

sesiunea septembrie 2017 

 

Școala doctorală ADMINISTRAREA AFACERILOR 
Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător 
de doctorat 

Nr. 
locuri  Teme de cercetare scoase la concurs 

1. 

Prof. univ. dr. IONCICĂ MARIA 

(in cotutela cu prof. univ. dr. 
TIGU GAGRIELA)  

4 

Impactul economic al serviciilor de mediu: serviciile de interes economic 
general  

Cercetarea şi îmbunătăţirea managementului calităţii serviciilor  

Influenţa concentrării pieţelor asupra competitivităţii şi eficienţei în 
sectorul serviciilor  

Serviciile bazate pe cunoaştere pentru întreprinderi şi importanţa lor 
pentru srategiile de dezvoltare a companiei 

2. 

Prof. univ. dr. STANCIULESCU 
GABRIELA ( in cotutela cu prof. 
univ. dr. Puiu Nistoreanu) 

 

1 

Strategii de pătrundere și menținere pe piață a produselor și serviciilor 
eco-durabile 

Administrarea afacerilor  și resurselor organizaționale  în scopul asigurării 
unor performanțe durabile 

Evaluarea activelor în investiiile de tip Greenfield (în industrie, comerț, 
turism etc.) 

Analiza extinsă  a responsabilității sociale corporatiste la nivel 
guvernamental și de afaceri 

Valoarea de piață și procesul de evaluare a proprietății (în industrie, în 
comerț, în turism etc.) 

Managementul afacerilor durabile în industriile și serviciile europene. 
Constângeri și provocări 

 Total 5  

 

 

 



 

Școala doctorală FINANȚE 

Nr. 
crt. 

Conducători de doctorat  Nr. 
locuri  

Teme de cercetare  

1. 

Prof.dr. BADEA DUMITRU 

 

 

Conducători de doctorat în 
cotutelă: 

 

Prof.univ.dr.ARMEANU ȘTEFAN 
DANIEL 

 

Prof.dr. BRAŞOVEANU IULIAN   
VIOREL 

 

 

 

2 

Riscul și asigurarea 

Riscul de terorism 

Protecția la riscuri catastrofale 

Reasigurarea – factor de creștere și de stabilitate a unei 
companii de asigurări 

Oportunitatea înființării unei societăți de reasigurare în România 

Subscrierea riscurilor în asigurările de viață 

Subscrierea riscurilor în asigurările non-viață 

Frauda în asigurări 

Asigurarea de riscuri financiare 

Valențele supravegherii unice a pieței financiare non-bancare 

Riscul cibernetic – risc major al societății umane 

Directiva cu privire la intermedierea în asigurări, o nouă 
provocare pentru industrie 

Programe de protecție a sănătății în România prin asigurările de 
sănătate 

Metode de segmentare a riscurilor la asigurarea RCA și de 
remodelare a sistemului bonus malus 

Viitorul companiilor de asigurări captive 

Microasigurarile, o soluție de protecție financiară pentru 
populațiile sarace? 

Soluții de reducere a riscurilor operaționale în utilizarea 
fondurilor europene 

Soluții de reducere a riscurilor financiare în utilizarea fondurilor 
europene 

Subscrierea riscurilor în viitor 

Sisteme moderne de plăți si decontări la început de secol 21 

Soluții de asigurare împotriva efectelor schimbărilor climatice în 
sectorul agricol 

Impactul ratelor reduse de dobândă asupra asigurătorilor 

Eficiența mecanismelor de redresare și rezoluție în asigurări 



Riscul de solvabilitate pentru asigurători într-un mediu de rate 
reduse ale dobânzilor 

Contribuția sectorului asigurărilor la stabilitatea sistemului 
financiar  

Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie a riscului sistemic 
în piața financiară 

Asigurări de răspundere în România, în contextul Solvency II 

    

2. 

Prof.dr. STANCU ION 

 

Conducător de doctorat în 
cotutelă: 

 

Prof.dr. BRAŞOVEANU IULIAN   
VIOREL 

 

 

2 

Investiţii străine directe şi globalizare 

Factori determinanţi ai performanţei economice, sociale şi 
ecologice 

Fluxurile de numerar din economie şi instabilitatea economică 

Raţional versus irațional în decizia de investiţii pe piața de 
capital din România  

Studiu privind restructurarea companiilor in vederea menținerii 
sau consolidării unui avantaj competitiv pe piață şi asigurarea 
viabilității afacerii 

Modele factoriale, micro şi macroeconomice de explicare a 
rentabilităţii investiţiilor pe piaţa de capital românească 

Evaluarea pe baza costului mediu ponderat al capitalului versus 
valoarea actualizată netă ajustată 

Analiza corelaţiei dintre creşterea economică şi crima financiară 

Impactul rating-urilor de ţară şi de companii asupra creşterii 
economice 

Studiu de eveniment privind impactul raportării financiare 
asupra valorii acţiunilor listate la BVB 

 TOTAL LOCURI 4  

 

Școala doctorală MARKETING 

Nr. Nume și prenume Teme de cercetare scoase la concurs Locuri 

1. Prof. univ. dr. Olteanu Valerică 

 

cotutelă cu 

Prof. Univ. dr. Boboc Ștefan 

 

Tema 1: Management – marketingul relaţiilor cu 
clienţii şi partenerii în servicii de  
comerţ / turism  

Theme 1: Marketing – management relationships 
with customers and partners in  services / 
trade / tourism 

1 



2. Prof.univ.dr. Teodorescu Nicolae 

 

cotutelă cu 

 

Prof. Univ. dr. Boboc 

Ștefan 

Tema 1: Modelarea cognitivă și cercetarea 
eficienței și eficacității în marketing 

Tema 2: Modelarea cognitiva şi cercetarea 
satisfacţiei consumatorului 

Tema 3: Modelarea cognitiva şi cercetarea 
atitudinii consumatorului 

Tema 4: Modelarea cognitiva şi cercetarea 
motivaţiei consumatorului 

Tema 5: Modelarea cognitiva şi cercetarea 
comportamentului de cumpărare 

Tema 6: Pot fi acceptate şi teme propuse de 
candidaţi 

Theme 1: The cognitive modeling and research of 
efficiency and effectiveness 

Theme 2: The cognitive modeling and research of 
customer satisfaction 

Theme 3: The cognitive modeling and research of 
consumer atitude 

Theme 4: The cognitive modeling and research of 
consumer motivation 

Theme 5: The cognitive modeling and research of 
buying behaviour 

Theme 6: Can be accepted proposed topics by 
candidates 

3 

  TOTAL LOCURI 4 

 

Școala doctorală MANAGEMENT 

Nr. 
crt. Conducător de doctorat 

Număr 
de locuri 
propuse 
pentru 

concurs 

Teme de cercetare 
(în română și engleză) 

1.  Prof. dr. Andreica Marin 
 
cotutelă  
Prof. dr. Nadia Ciocoiu 

1 1. Modelarea si simularea proceselor decizionale / 
Modeling and simulation decision making  

2. Managementul riscului pe pietele financiare si in 
tranzactiile internationale / Risk management in 
financial markets and international transactions 

3. Managementul inovativ al afacerilor / Innovative 
business management  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Prof. dr. Cârstea Gheorghe 
 
cotutelă  
Prof. dr. Doina Popescu 

3 1. Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea 
procesului de management al asigurării și gestiunii 
resurselor materiale / Increasing competitiveness by 
rationalizing the supply management 

2. Raționalizarea poziției concurențiale în vederea 
creșterii competitvității firmei / Rationalizing 
competitive position to increase company 
competitiveness 

3. Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea 
procesului de management al vânzărilor / Increasing 
competitiveness by rationalizing the sales management 

4. Impactul coachingului asupra performanțelor 
organizațiilor / The impact of coaching over the 
organization’s performances 

5. Contribuții la implementarea Lean Six Sigma în cadrul 
IMM-urilor din România / Contributions to the Lean 
Six Sigma implementation in SMEs in Romania 

3.  Prof. dr. Lefter Viorel 
 
cotutelă  
Prof. dr. Alecxandrina 
Deaconu 

2 1. Armonizarea calificărilor salariaților din organizațiile 
romanești in raport de cerințele integrarii României 
in Uniunea Europeană / Harmonization of 
qualifications of employees in the Romanian 
organizations in relation to the requirements of 
Romania's EU integration 

2. Flexibilizarea posturilor salariaților din organizațiile 
romanești in funcție de  cerințele economiei de piața / 
The flexibilization of jobs in the Romanian 
organizations according to the requirements of market 
economy 

 TOTAL 6  



Școala doctorală Economie I 

 
Coordonator doctorat Număr 

locuri 
propuse 

Teme de cercetare scoase la concurs 

Prof.Univ.Dr Marin Dinu 

 cotutelă cu 

 Prof. Univ. Dr. Marius Marinaş  

1 1.Convergența economică în modelele integrative de 
economie (The economic convergence in integrative 
economy models) 
2.Globalizarea în economie şi societate (Globalization 
in economy and in society) 

Prof.Univ.Dr Mariana Iovițu 

 

cotutelă cu  

Prof. Univ. Dr. 

Huidumac-Petrescu Cătălin-Emilian 

2 1. Tendințe și asimetrii contemporane în U.E. (Current 
developments and asymmetries in EU.) 

 2. Dimensiunile sistemului economic-ecologic-social în 
perspectiva restrictivă a dezvoltării durabile (The  dimensions 
of the social-economic-ecological system in 
the restrictive context of durable development) 

Prof.Univ.Dr Alexandru Tașnadi 

 

cotutelă cu  

Conf. Univ. Dr. Popescu Cristina 

1 1. Mitul creșterii economice în contextul dezvoltării 
sustenabile;  (The myth of economic growth in the context of 
sustainable development.) 

 

Total locuri 4  

   

DIRECTOR CSUD, 

Prof univ dr Roman Mihai Daniel 

 

   


